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คํานํา 
คูมือแนวทางทางการดําเนินงานเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพของรานยาฉบับนี้ 

จัดทําขึ้นโดยวัตถุประสงคเพื่อเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของรานยาที่ตองการดําเนินกิจกรรมการเฝา

ระวังความปลอดภัยฯในรานยาของตนเอง ทั้งนี้ ไมวารานยาจะเคยหรือไมเคยมีประสบการณในการทํา

กิจกรรมนี้มากอนก็ตาม แตสนใจอยากปรับปรุงหรือพัฒนาใหรานยามีความเปนวิชาการหรือความเปนมือ

อาชีพเพิ่มขึ้นก็สามารถทําตามขั้นตอนในแนวทางที่แนะนําไวในเนื้อหาแตละบทของคูมือเลมนี้ไดโดยงาย

และยังสามารถประยุกตใชในกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณของแตละรานไดอีกดวยสิ่งสําคัญของการ

จัดทําคูมือฉบับนี้ คือความสามารถในการนําไปใชปฏิบัติไดจริง ดังนั้นวัตถุประสงคของคูมือเลมนี้ จึงไม

เนนการเขียนเปนตําราวิชาการเพราะเชื่อวาผูท่ีหยิบคูมือเลมนี้ขึ้นมาอานคือผูท่ีตองการทางลัดสําหรับการ

นําไปใชงาน  

 คูมือนี้เปนผลผลิตสวนหนึ่งของโครงการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพของ

รานยาซึ่งเปนความรวมมือของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)คณะเภสัชศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ(คคส.)และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดย

กองแผนงานและวิชาการรวมกับสํานักยา จึงหวังวาขอมูลทั้งหลายในคูมือเลมนี้ จะเปนประโยชนแกทาน

ตอไป 

          

คณะผูจัดทาํ 

        กุมภาพนัธ ๒๕๕๖ 
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บทที่ ๑ 

บทนํา 

ปจจุบันพบปญหาจากผลิตภัณฑสุขภาพซึ่งสงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูบริโภคโดยตรงมี

เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือส่ือสารที่ทันสมัยทําใหการรับรูขอมูล

ขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพตอประชาชนเปนไปอยางรวดเร็ว ในทางหนึ่งกอใหเกิดประโยชนทําให

ผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว แตในทางตรงกันขามก็เปนโอกาสของการโฆษณาชวนเชื่อ 

การชักจูงหรือการสื่อสารขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมเปนขอเท็จจริงไดเชนกัน และเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการ

ใชผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยซ่ึงอาจเกิดความเสียหายตอสุขภาพและชีวิต จะเห็นไดจากการรองเรียนดานความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นทุกป 

รายงานสถานการณการใชยาในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเภสัชกรชุมชนราน

ยาที่ ดําเนินการเยี่ยมบานดูแลผูปวยกลุมโรคเรื้อรังในชุมชน พบปญหาจากการใชยา (Drug Related 

Problems: DRPs) ของผูปวยทั้งที่เปน ปญหาที่เกิดจากยาที่บริโภค กอใหเกิดอาการขางเคียงจากยา มีอันตร

กิริยาระหวางยา และปญหาจากระบบ คือ การไดรับยาซํ้าซอน และใชยาเกินความจําเปนนอกจากนี้ยังพบ

ปญหาจากพฤติกรรมดานการใชยาไมถูกตอง การใชยาที่ไมเหมาะสม ซ่ึงเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจ

ตอการบริโภคยา  โดยปญหาที่พบมากที่ สุด  คือ  การไมใหความรวมมือในการใชยาตามสั่ง  (Non-

compliance)ของผูปวย  นอกจากนั้นพบวาผูบริโภคมีการใชผลิตภัณฑสุขภาพเอง สงผลทําใหมีผลกระทบ

ตอสุขภาพซึ่งบางครั้งเปนการบริโภคเกินความจําเปน กอใหเกิดปญหาผลลัพธการรักษาของผูปวย และเปน

ปญหาสําคัญของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยทั้งในสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและในชุมชน 

สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและคาใชจายดานยาโดยรวมของประเทศ   

ผลจากการรับขอมูลดานสุขภาพที่ตางกันยอมเพิ่มโอกาสเสี่ยงตอการเกิดปญหาที่ตางกัน แมวา

ภาครัฐมีกระบวนการควบคุมการขึ้นทะเบียน การผลิต การกํากับดูแลตรวจสอบ ใหมีคุณภาพมาตรฐานและ

ปลอดภัยแลวนั้น ก็ยังคงพบปญหาที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพตัวอยาง เชน ยา ซ่ึงมีวัตถุประสงคการ

ใชหลากหลาย อาทิ การใชยาเพื่อบําบัดอาการ รักษาโรคเพื่อใหมีสุขภาพที่ดี แตมีการนํายาไปใชผิด

วัตถุประสงคจึงกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอสุขภาพและสงผลกระทบตอสังคม นอกจากนี้ผลิตภัณฑ

สุขภาพอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการเสริมสราง หรือบํารุงรางกายนั้น สวนใหญเปนการนําไปใชเพื่อความ
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การสงสณัญาณ, การประเมิน, การสื่อสาร 

[Signal, Assessment, Communication] 

กาํกบั 

ติดตาม 

และ 

ประเมินผล การจดัการความเสี่ยง 

[Risk Management Measure:  
Rapid alert / Recall] 

ฐานขอมูล 

[Thaivigibase] 

 

ผลลพัธ 

- สรางความ
ปลอดภยัดานยา 

- ลดปัจจยัเส่ียงดาน
สุขภาพของ

ประชาชน 

ระบบสนบัสนุน /  

สรางแรงจงูใจ /  

- ฐานขอมูล 

- ขาวสาร 
- การฝึกอบรม 

- การจดัการความรู  

คณะทาํงานฯ 

กาํหนด

มาตรการจดัการความเสี่ยง 

กลุมตรวจสอบยา

หลงัออกตลาด 

สาํนกัยาสาํนกัยา  

การรายงาน  
การตอบกลบั  

สมาคมเภสชักรรมชุมชน 

ร านยา ศูนย HPVC 

กองแผนงาน  

และวิชาการ 

สํานักงานอาหารและยา (อย) สํานักงานอาหารและยา (อย) หนวยบริการสาธารณสุข 

ภาคีเครอืขายเฝ าระวงัความปลอดภยัผลิตภณัฑสุขภาพ 

สวยงามมากกวาการดูแลสุขภาพที่จําเปน จึงกอใหเกิดการใชผลิตภัณฑสุขภาพเกินความจําเปน และมีความ

เสี่ยงตอความปลอดภัย  

การเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพจึงมีความจําเปน เนื่องจากปญหาจะมีความ

ซับซอนแตกตางกัน การสรางระบบเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพยอมมีความสําคัญ 

และจะมีประสิทธิภาพเมื่อมีการนําไปใชหรือดําเนินงานโดยเภสัชกรชุมชนผูซ่ึงปฏิบัติงานในรานยา และ

นับเปนการเปดบทบาทความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responses: CSR) ของ”รานยา”โดย 

เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงาน โดยนําองคความรูทางดานเภสัชกรรม มาสรางความปลอดภัยใหแกผูบริโภค 

หรือสรางบทบาทการคุมครองผูบริโภคตอสังคม จะเห็นวาเภสัชกรชุมชนสามารถทํางานไดทั้งเชิงรับ และ

เชิงรุกโดยการทํางานรวมกับภาคีเครือขายสุขภาพที่สําคัญอื่นๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(อย.)สมาคมเภสัชกรรมชมุชน (ประเทศไทย) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย เปนตน  

 ภาพรวมของระบบการเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงดานยา: กรณีรานยา 

 ในการดําเนินงานเพื่อเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงดานยาใหประสบความสําเร็จจะประกอบดวย

ขบวนการตางๆโดยมีการทํางานรวมกันระหวางองคกรเปนเครือขายเชื่อมโยงสื่อสารขอมูลตอกันเพื่อ

นําไปใชตามบทบาทและหนาที่ซ่ึงแตละองคกรมีอยู ดังแสดงความเชื่อมโยงกันในรูปที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

รูปท่ี ๑ ภาพรวมระบบเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงดานยากรณีรานยา 
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          สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารวมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน และหนวยบริการสาธารณสุข 

ตางก็เปนหนึ่งในภาคีเครือขายเฝาระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑสุขภาพ รวมกันสนับสนุนและชวยเหลือ

รานยา “เปนหูเปนตา”ในการรายงานปญหาดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆที่พบ เชน ปญหาอาการไมพึง

ประสงคจากการใชยา ปญหาคุณภาพ หรือพฤติกรรมการใชยาอยางไมสมเหตุสมผล ฯลฯ  

กองแผนงานและวิชาการ โดย “ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภณัฑสุขภาพ (HPVC)” เปน 

ศูนยกลางในการรับรายงานปญหาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากโรงพยาบาล

รวมถึงรายงานจากรานยาทั่วประเทศ ขอมูลที่ไดรับจะถูกแยกประเภท เชน หากเปนกรณีปญหาที่เกี่ยวกับ

เหตุการณไมพึงประสงค ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยฯ จะนําเขาสูฐานขอมูลเหตุการณไมพึงประสงค

(Thaivigibase)กอนเขาสูกระบวนการตางๆเพื่อลดความเสี่ยง(risks minimization) จากการใชผลิตภัณฑ

ตอไป โดยทําการประเมินความเสี่ยง และเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสม เชน การแกไขคํา

เตือนบนฉลากและเอกสารกํากับยา การใหขอมูลผูส่ังใชยา การเพิกถอนทะเบียนตํารับฯ ขอมูลเหลานี้จะถูก

เผยแพรโยแจงเตือนเปนจดหมายขาว หรือผานอิเล็กทรอนิกสเมล รวมทั้งแจงผลกลับไปยังรานยาใหทราบ

ความคืบหนาดวย 

ในกรณีเปนปญหาดานคุณภาพยา ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยฯ จะสงขอมูลตอไปยังสํานักยา ให

กลุมกํากับติดตามยาหลังออกสูตลาด ประเมินสถานการณปญหาและกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เชน 

การเรียกยาคืน การสงสัญญาณเตือนภัย สวนกรณีที่เปนปญหาการใชยาไมสมเหตุสมผล สํานักยาจะนําเขา

หารือในรูปแบบคณะทํางาน เพื่อ กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เชน การปรับสถานะยาใหเปนยา

ควบคุมพิเศษ และมีการเผยแพรผานสื่อสาธารณะ เปนตน  

 มาตรการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นทั้งหมดจะสงผลใหเกิดความปลอดภัยจากการใชยาของ

ประชาชนและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพของประชาชนได อยางไรก็ดีระบบและกลไกดังกลาวขางตน 

จะตองมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 

สรุป 

การจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย กระบวนการสําคัญหลายอยาง เร่ิมตั้งแต การคนหา/ตรวจจับ/

สัญญาณความเสี่ยง และ การประเมินความเสี่ยง การจัดลําดับความสําคัญของปญหาและการกําหนด

มาตรการควบคุมความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยงใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ ตลอดจนการประเมินมาตรการที่

กําหนดวาไดผลประการใด (ซ่ึงในกรณีรานยาอาจไมครบทุกกระบวนการ)จนถึงการสื่อสารเพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซ้ําอีก และถือวาเปนกระบวนการสําคัญที่

ตองดําเนินการในรานยา การดําเนินงานจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบนั้น จําเปนตองมององคกรหรือภาคี
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ที่มีสวนเกี่ยวของในแตละบทบาทหนาที่อยางครอบคลุม เพื่อใหการเชื่อมตอขอมูลหรือการสื่อสารความ

เสี่ยงเปนไปไดอยางมีประสิทธิผลในการรวมแกไขปญหาและปองกันอันตรายจากความไมปลอดภัยที่เกิด

จากการใชยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ  
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บทที่ ๒ 
ความเสี่ยงที่ควรจับตา 

 
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในรานยา ยอมตองพบความเสี่ยงดานยาในลักษณะตางๆ ซ่ึงควร

จัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับผูมารับบริการ เนื่องจากความเสี่ยงเหลานี้ หากละเลยอาจจะสงผล
กระทบตอผูมารับบริการ จนอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได นอกจากนั้นยังสงผลกระทบตอชุมชนและสังคม
ดวย  

ความเสี่ยงดานยา ที่สามารถพบเห็นไดในจากการประกอบวิชาชีพในรานยา คือ ปญหาจาก
ผลิตภัณฑสุขภาพที่สามารถเกิดกับประชาชนสามารถ แบงได ๒ ระดับ 

๑. ปญหาระดับบุคคล 
สาเหตุของปญหาที่เกิดจากบุคคลหรือสงผลกระทบในตอรายบุคคลซึ่งสามารถแบงประเด็น 

ที่มาของปญหา ดังนี้ 
 ๑.๑ ปญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑสุขภาพ  

  สาเหตุปญหามาจากตัวผลิตภัณฑ ที่กอใหเกิดปญหาตอสุขภาพเมื่อมีการนํามาใชตอรางกาย 
ตัวอยางเชน 

 ๑.๑.๑ การเกิดเหตุการณไมพึงประสงค (Adverse Drug Reactions: ADRs) ซ่ึงมียาหลาย 
ประเภทที่อาจกอใหเกิดอาการไมพึงประสงคได หากเภสัชกรชุมชนในรานยาสามารถประเมินความเสี่ยง 
หรือการปองกันความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดปญหาจากการใชยาไดจะลดอันตรายของยาที่อาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน 

  ๑.๑.๒ ปญหาคุณภาพของผลิตภัณฑสุขภาพโดยเฉพาะดานยาเชน การนํายาเสื่อมคุณภาพ  
ยาหมดอายุมาใชและกอใหเกิดอันตรายซึ่งเภสัชกรรานยาสามารถบริหารความเสี่ยงไดโดยการจัดการและ
บริหารระบบคลังสินคาอยางสม่ําเสมอ พรอมสรางมาตรฐานการควบคุมกํากับ การสงมอบสินคาตอ
ประชาชน และใหความรูประชาชนเกี่ยวกับการเก็บรักษาผลิตภัณฑสุขภาพแตละประเภทใหตรงตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

 ๑.๒ ปญหาที่เกิดจากตัวผูปวย (พฤติกรรม) 
๑.๒.๑ การซื้อยารับประทานเอง (Self Medication)  

๑) กรณีซ้ือยาซ้ํา (Refill)  
การซื้อยารับประทานเองของผูปวยที่มีโรคประจําตัวตรงกับยาที่ตองการซื้อ เภสัช 
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กรประจํารานยาใหบริการดูแลโดยการจัดการดานยา(Medication Therapy Management: MTM)ดู
รายละเอียด ภาคผนวกจะสามารถลดความเสี่ยงปญหาจากการใชยาและมีการติดตามการใชยาอยางตอเนื่อง
ยอมกอประโยชนตอสุขภาพผูปวยใหถึงเปาหมายของการรักษา 

๒) กรณีซ้ือยาใชผิดวัตถุประสงค (Drug Abuse) 
กรณีที่ ๑: ยาเพื่อลดน้ําหนกั 
การซื้อยา Bisacodyl (ยาระบาย)และ Levothyroxine Na(ยารักษา ตอมธัยรอยด 

เพื่อลดน้ําหนักซึ่งเคยไดรับยานี้จากคลินิกลดความอวนหรือโรงพยาบาลจึงนํายามาขอซื้อซํ้าที่รานยาหรือ
การนํายา Acarbose(ยารักษาผูปวยโรคเบาหวาน) มาใชคูกับอาหารเสริมเพื่อควบคุมน้ําหนัก 

กรณีที่ ๒: อาหารเสริมเพื่อลดน้ําหนกั 
การซื้อชาลดน้ําหนัก อาหารเสริมเปนกลองที่ใสสารประกอบเพื่อใหเขาใจวาการ 

รับประทานอาหารเสริมสามารถลดน้ําหนกัไดเอง โดยไมตองควบคุมอาหาร (ใบเอกสารแจกจากบริษัท 
หรือรูปแบบการขายตรง) 

กรณีที่ ๓: การใชยาปฏิชีวนะโดยไมมีขอบงใช 
ประชาชนขอซื้อยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการไข ในขณะที่ยังไมมีอาการเจ็บคอโดย 

มีความเชื่อวารีบรับประทานปองกันไวกอนหรือนําซองยาที่เคยไดรับจากโรงพยาบาลมาซื้อซํ้าเพราะ
รับประทานแลวหายเพราะยาดี แรงหายเร็ว ซ่ึงเภสัชกรรานยาสามารถทําความเขาใจกับแนวทางการรักษาที่
ถูกตองได จากการไดซักถามขอมูลการเจ็บปวย 

การซื้อยาปฏิชีวนะเพื่อลางไต หรือลางทอปสสาวะ ที่ตองมีการลางเพื่อลดอาการ 
ปวดหลัง โดยความเชื่อของที่ตองรับประทานยานัน้เอง   

การซื้อยาเพื่อรักษามดลูกอกัเสบ จากการโฆษณาในสื่อวิทยหุรือบอกจากชาวบาน  
มาขอซื้อยากลุมเตตราซัยคลิน ที่บรรจุกลองสําเร็จรูป 

ซ้ือยาปฏิชีวนะเพื่อนําไปโรยแผลไฟไหม น้ํารอนลวก แผลโดยทอไอเสียมอเตอร 
ไซดหรือการนําไปใหไกกนิเพื่อรักษา  

กรณีที่ ๔: การขอซื้อยา Dextromethorphan /Tramadol   
การนําผลขางเคียงของยามาเพื่อตอบสนองในการมึนเมา เชน การรับประทานยา  

Dextromethorphan เพื่อแกไอ มีการนํายามารับประทานครั้งละ ๒๐-๓๐ เม็ด เพื่อใหมนึงง สวนยา Tramadol 
เพื่อรักษาอาการปวด มีการนําไปผสมกับน้ําดื่มที่มีคาเฟอีน ทําให เมา หรือมึนได 

กรณีที่ ๕: การใชยาลดการอักเสบกลามเนื้อเกินจําเปน 
การรับประทานยาชุดจากรานยาที่ไมใชเภสัชกร จากรานขายของชํา รถขายผักเร 

ขายในชุมชน ซ่ึงทําใหประชาชนไดรับยาที่เกินความจําเปน เนื่องจากมีการใชยาอักเสบกลามเนื้อที่ไมใช 
สเตียรอยด (NSAIDs) มากกวา ๒ ตัวในแตละชุด ซ่ึงมีการรับประทานยาเกินขนาดสงผลกระทบตอการ
ทํางานของไตได 
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๑.๒.๒ การไมรับประทานยาตามแพทยส่ัง 
การเขาใจผิดของผูปวยเอง เชน การหยุดรับประทานยาเอง เนื่องจาก เขาใจวาการ 

รับประทานยาหลายๆเม็ด จะมีผลกระทบตอ ตับ ไต 
  การใชยาไมถูกวิธี เชน ยาพนรักษาหอบหืด ผูปวยขาดความเขาใจในการใชยา จึง 

หยุดการใชยาเอง 
  การที่มียาปริมาณมากหลายรายการ ทําใหเกิดการสับสนตอการบริหารยาโดย  

เฉพาะผูสูงอายุ จะพบปริมาณยาเกินจาํนวนมาก 
๑.๒.๓ การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพตามโฆษณา และการชักชวน/ชวนเชื่อ 

การโฆษณาจากสื่อตางๆจะมีผลกระทบตอกลุมบริโภคที่แตกตางกัน เชน 
วิทยุ กลุมประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนที่อยูตางจังหวดัไดรับสื่อที่อาจเกิด 

ทําใหเขาใจผิดไดงาย เนื่องจากบริษัทหรือผูจัดจํานายมีกลวิธีตางๆเพื่อส่ือใหชวนเชื่อ การกลาวถึงสรรพคุณ
ของยาที่หลากหลายเกนิไป เชน โฆษณายาแกมดลูกอกัเสบ ยาแกสารพดัโรค เปนตน 

สื่อจากอินเตอรเน็ท (Internet) เปนสื่อที่การควบคุมการตรวจสอบยังไมสามารถ 
จัดการทั่วถึง จึงเปนชองทางในการสงขอมูลของธุรกิจอาหารเสริม การขายยาทีผิดกฎหมาย หรือยาที่จะ
นําไปใชแบบผิดประเภท ซ่ึงผลกระทบจะเกิดกับกลุมวัยรุน วัยทํางาน กอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
เมื่อมีการสั่งสินคาที่ไมมีมาตรฐานหรือควบคุมความปลอดภัยรับรอง 

รูปแบบการขายตรง (Direct marketing) เปนการนําเสนอขายที่เขาถึงประชาชนที่ 
บาน สงผลกระทบตอครัวเรือน เนื่องจากการนํายาหรือผลิตภัณฑที่ไมมีการรับรองทางการแพทยมาใชรักษา
แทนยารักษาโรค จึงกอใหเปดปญหากับการดูแลสุขภาพ  

การเชื่อตามคนบอกเลา หรือความเชื่อ ซ่ึงพบไดหากมีการศรัทธาสถานที่ วัตถุ 
มงคล ทําใหประชาชนมีความเชื่อตอส่ิงที่จะแอบอางมาใชโดยงายและระงับการรักษาจากสถานบริการ
สาธารณสุข ซ่ึงสงผลกระทบตอโรคที่เปนอยูนั้นเอง 

 ๑.๓ ปญหาที่เกิดจากระบบสาธารณสุข 
 ๑.๓.๑ การจายยาซ้ําซอนของระบบ 

   กรณีการรับยาซ้ําซอนจากสถานพยาบาลหลายแหงเชน รับการรักษาจากบริการ 
สาธารณสุขปฐมภูมิในโรคเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน และโรงพยาบาลเฉพาะทาง เชน โรคหัวใจ หรือภาวะ 
โรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงผูปวยจะมีการรับยาจาก ๒ แหง ทําใหเกิดมีรายการยาที่ซํ้าซอนเกิดขึ้น ทําใหผูปวย
ไมสามารถรับประทานยาถูกตอง และสงผลกระทบตอการรักษาผูปวย กอใหพบปริมาณยาเกินที่บานผูปวย 
การแกปญหาเบื้องตนโดยเภสัชกรรานยาโดยการจัดการดานยา (MTM) และการสงตอขอมูลการใชยาตอ
แพทยผูรักษา (Referral) นั้นเอง แนวทางการแกปญหาคือการสรางระบบการเชื่อมขอมูลระหวางหนวยงาน
ที่ดูแลผูปวย โรงพยาบาล หนวยปฐมภูมิ และรานยาคุณภาพที่เปนหนวยรวมบริการ 
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  ๑.๓.๒ การจายยาผิด 
  ปญหาจากการจายยาผิดจากสถานพยาบาล ซ่ึงเปนอันตรายตอผูปวยอยางมาก ซ่ึง 

หากเภสัชกรรานยาไดมีสวนรวมในการชวยแกปญหาจากการใชยาโดยสงขอมูลกลับแพทยผูรักษายอมเปน
ประโยชนกับผูปวย  

๒. ปญหาระดับชุมชน 
การใชยาที่ผิดจุดประสงคเกิดขึ้นมากในระดับชุมชน โดยเฉพาะการติดยา สารเสพติดยาแกไอ  

ยาลดน้ํามูกชนิดน้ําซึ่งนํามาเปนสิ่งเสพติดโดยกลุมวัยรุนหรือกลุมติดยานํามาใชแพรหลาย หลังจากมีการ
ควบคุมดูแลมากขึ้น พบวามีการดัดแปลงยาเม็ดมาใชทดแทนโดนรับประทานจํานวนมากเพื่อใหเกิดการมึน 
เมาและติดยา โดยปจจุบันเริ่มมีการแพรกระจายอยูในกลุมนักเรียนมัธยม ซ่ึงเภสัชกรรานยาสามารถมีสวน
รวมในการเฝาระวังการใชยาผิดวัตถุประสงคไดโดยการทํางานรวมกับภาคีเครือขายการเฝาระวังความ
ปลอดภัย สงขอมูลกลับหนวยงานที่รับผิดชอบ หรือประสานงานขอมูลดังกลาวกับสถานศึกษานั้นๆ 

การใชสารเสพติดในชมุชน มีการแพรกระจายและยังพบเปนปญหาของสังคม ดังนั้นการเฝา 
ระวังความเสี่ยงจากรานยาจะมีสวนชวยลดปญหาในระดบัสังคมได 

การนําอุปกรณหรือสารเคมีมาใชเพื่อเปนสารเสพติด เชน การนําปรอทวัดไขมาเผาไฟ เพื่อสูด 
เขารางกายซึ่งมีอันตรายตอรางกาย ซ่ึงเปนการใชผิดวัตถุประสงค และเริ่มมีการแพรกระจายในระดบัชุมชน
อยางมาก  

ปญหาของการใชส่ือระดับชุมชน ซ่ึงเปนปญหาที่ควรเฝาระวังการใชขอมูลผานสื่อที่ไมถูกตอง  
จะสงผลกระทบตอความเขาใจของประชาชนในหมูบาน อําเภอ และระดับจังหวัด รานยาในพื้นที่สามารถ
เปนหนวยงานเฝาระวังดานขอมูลขาวสาร เพื่อประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อระงับหรือแกไข
ขอมูลใหถูกตอง 
 ส่ิงที่สําคัญ คือ การจัดการความเสี่ยงของปญหาแตละประเภทนั้นมีความแตกตางกัน ทานควร

พิจารณาวิธีการตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังรายละเอียดในบทตอไป  
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บทที่ ๓ 
การเฝ้าระวังความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยง ด้านผลติภัณฑย์า 

______________________________________________________ 
 ในวงจรของการพัฒนายา (Product life cycle) ชวงหลังผลิตภัณฑออกสูตลาดแลว มีความสําคญัเปน

อยางยิ่งดวยเหตุที่ผูใชยามีจํานวนมากขึ้นจํานวนการผลิตมีมากขึ้นและการเกิดปญหาตางๆเชน เหตุการณไม

พึงประสงคและปญหาคุณภาพของยา ก็จะแสดงออกชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงขอมูลจากการเฝาระวังจะนําไปสู

กระบวนการจัดการความเสี่ยงในระดับชาติ หรือที่ตนตอของปญหา (เชน โรงงานผูผลิตยาผูนําเขาหรือ

จําหนาย) ตอไป  

 สําหรับบทบาทที่เภสัชกรชุมชนสามารถดําเนินการไดในการเฝาระวังความปลอดภัยและการจัดการ

ความเสี่ยงนั้น สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุไวในแตละหัวขอที่เปนปญหาซึ่งพบวามีโอกาสเกิดขึ้นได

กับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในรานยา  โดยแบงหัวขอเปน  เหตุการณไมพึงประสงค และ  คุณภาพยา ซ่ึงมี

กระบวนการและแนวทางดําเนินงานดังแสดงไวในตาราง 

๓.๑ เหตุการณไมพึงประสงค 

ตารางที่ ๓.๑ กรณีเหตุการณไมพึงประสงค 

กระบวนการจัดการความเสี่ยง แนวทางการดําเนินการ 

๑. การตรวจจับ/หาสัญญาณความเสี่ยง ติดตาม / ขอมูลจากผูมารับบริการ  

๒. การประเมินความเสี่ยง  ความรายแรง  ของ ADR(๒) 

ความสัมพันธ ระหวางอาการ ADR กับการใชยา  
ซึ่งมี ๕ ระดับ ดังนี้  

๑. ใชแนนอน 

๒. นาจะใช 
๓. อาจจะใช 

๔. ไมนาใช และ 

๕. ไมสามารถระบุระดับ  
โดยพิจารณาจาก  
� ความสอดคลองของ ชวงเวลาแสดงอาการ กับการใชผลิตภัณฑ  
� ความสามารถอธิบายดวยโรคที่เปนอยูหรือยาหรือสารเคมีอื่นๆที่

ใชรวม  
� อาการแสดงเมื่อหยุดยา  
� อาการแสดงเมื่อไดรับยาซ้ํา 
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ตารางที่ ๓.๑ กรณีเหตุการณไมพึงประสงค 

กระบวนการจัดการความเสี่ยง แนวทางการดําเนินการ 

๓. การจัดการความเสี่ยง โดยเภสัชกรชุมชน  Patient education / ออกบัตรแพยา (กรณีแพยา)  / referral note for family 

doctor   

๔. การสื่อสารความเสี่ยง แบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ (สง

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 

(๑)เหตุการณไมพึงประสงค( adverse event )หมายถึง อาการหรือผลที่เกิดขึ้นซึ่งเปนอันตรายตอรางกายมนุษยโดยเกิดขึ้นระหวางการใชผลิตภัณฑ

ซึ่งไมจําเปนตองมีความสัมพันธกับการใชผลิตภัณฑนั้น 
(๒)อาการไมพึงประสงคจากการใชยา(adverse drug reaction: ADR )หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยมิไดตั้งใจและเปนอันตรายตอรางกายมนุษย 

เกิดขึ้นเมื่อใชยาในขนาดปกติเพื่อการปองกัน วินิจฉัย บําบัดรักษาโรค หรือเปลี่ยนแปลงแกไขการทํางานของรางกาย โดยไมรวมปฏิกิริยาที่เกิด

จากการใชยาเกินขนาด โดยอุบัติเหตุหรือต้ังใจตลอดจนการใชยาในทางที่ผิด อุบัติเหตุ หรือการจงใจใชยาเกินขนาดและผิดวิธี  

๓.๑.๑ แนวทางในการประเมินการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา(ADR) 

๑. ประเมินลักษณะของอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นวานาจะเปนผลมาจากยาหรือไม 

๒. หายาที่ตองสงสัยวาอาจจะเปนสาเหตุ โดยพิจารณาจากวันที่เร่ิมมีอาการ กับระยะเวลาที่ไดรับยา  

วาเขากันไดหรือไม ยาที่สงสัยนาจะเปนตัวใด โดยอาจจะสรางเสนเวลา(Time line)เพื่อชวยในการประเมิน 

ดังรูปที่ ๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๒ ตัวอยางการเขียนเสนเวลา 

 

วันที่เริ่มปรากฏอาการแพ้ 

ยาตัวท่ีหนึ่ง 

ยาตัวท่ีสอง 

หยุดยาตัวแรก 

อาการหลัง
หยุดยา 

หยุดยาตัวสอง 

อาการหลัง
หยุดยา 
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๓. พิจารณาถึงสาเหตุอ่ืน ๆ ที่อาจเปนไปได เชน โรครวม ยาที่ไดรับรวม ประวัติการแพตาง ๆ และ 

โรคอื่น ๆ ที่อาจเปนไปได 

๔. ประเมินยาที่ตองสงสัยโดยอาศัย algorithm ตาง ๆ ตัวอยางคําถามที่ใชในการสัมภาษณผูปวย 

ไดแก 

(๑) เคยแพยามากอนหรือไม  

(๒) ช่ือ หรือลักษณะของเมด็ยาที่เคยแพ ยาดังกลาวใชเพื่อรักษาโรคอะไร รับประทานอยางไร 

(๓) ลักษณะอาการแพเปนอยางไร 

(๔) เกิดอาการหลังจากใชยาไปนานเทาใด 

(๕) อาการที่เกิดเปนอยูนานเทาใด 

(๖) หลังจากเกิดอาการไดหยุดยาหรือไม หยดุยาแลวอาการเปนเชนไร 

(๗) ไดไปพบแพทยหรือไม หรือไดรับการรักษาอยางไร 

(๘) ถามถึงการรับประทานยาตวัเดียวกันในชื่อยี่หออ่ืน ๆ หรือยาอื่น ๆ ในกลุมเดียวกัน 

(๙) โรคประจําตัว 

๕. หลังจากพจิารณาไดยาที่ตองสงสัยวาเปนชนิดใด อาจใหลองหยุดยา แลวติดตามอาการผูปวย วา 

ดีขึ้นหรือไม 

๖. สรุปผลการประเมิน การติดตาม และบันทกึประวัติลงในบตัรแพยา หากผูปวยเกดิการแพยาจริง 

๗. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการแพยาแกผูปวยและญาต ิ

๓.๑.๒ ตัวอยางกรณีตางๆ 

๑. กรณีศึกษาการประเมินอาการไมพงึประสงคจากยาในรานยา 

  หญิงไทยคูอายุ ๖๕ปมาพบเภสัชกรที่รานยาดวยอาการเปลือกตาบวมทั้งสองขาง เปนมา 

ประมาณ ๒วัน ไมมีอาการบวมที่บริเวณอื่น ๆ ไมมีริมฝปากบวม ไมมีอาการแนนหนาอก หายใจไมออก 

จากการสอบถามประวัติเพิ่มเติม พบวา ผูปวยมีประวัติเปนโรคความดันโลหิตสูงไดรับยารักษาความดัน

โลหิตสูงอยู ๒ชนิดคือ atenolol ๕๐ mg ๑x๑ และ amlodipine ๑๐ mg ๑x๑ รวมทั้งผูปวยมีประวัติเปนขอเขา

เสื่อมไดรับยา celecoxib ๒๐๐ mg ๑x๒ และ tolperisone๕๐ mg ๑x๓ ผูปวยไมเคยมีอาการแบบนี้มากอน ไม

เคยแพยาและอาหารใด ๆ  

  จากอาการที่ผูปวยเปนอาจจะมีสาเหตุมาจากยาที่ผูปวยไดรับได ดังนั้นจึงควรตองมีการ 

ประเมินหาสาเหตุ และใหการจัดการตอไปในขั้นแรกควรเริ่มจากการพจิารณาวามีสาเหตุใดไดบางทีน่าจะ

ทําใหผูปวยมอีาการดังกลาวได เชน เปนโรคดังตอไปนี้หรือไม 
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(๑) โรคไต 

(๒) โรคหัวใจลมเหลว 

(๓) แพอาหาร 

(๔) แพสารเคมี หรือฝุนละออง 

(๕) ยาที่ผูปวยไดรับ 

จากการประเมินอาการของผูปวยที่มีเพียงอาการบวมที่บริเวณเปลือกตาเทานั้น แตไมมีอาการบวมที่

บริเวณอ่ืน ๆ รวมทั้งผูปวยปสสาวะปกติ ไมมีอาการเหนื่อยตอนออกแรง นอนราบไดตามปกติ ไมตองลุก

ขึ้นมาหอบเหนื่อย ดังนั้นผูปวยจึงยังไมนามีอาการของโรคไต หรือหัวใจลมเหลว รวมทั้งผูปวยไมเคยมี

ประวัติแพอาหาร หรือสารใด ๆ และจากการสอบถามพบวาผูปวยใชชีวิตประจําวันตามปกติ ไมไดไปสัมผัส

หรือไปอยูในที่ที่ไมเคยไป จึงนาจะตัดปจจัยเร่ืองการแพออกได ดังนั้นอาการของผูปวยนาจะเกิดจากยาที่

ผูปวยไดรับ เมื่อพิจารณาจากยาที่ผูปวยไดรับพบวายาที่มีรายงานทําใหเกิดอาการบวมที่ตาไดแกamlodipine 

และ celecoxib จึงควรพิจารณายา ๒ตัวนี้กอนเปนหลัก 

จากการสอบถามพบวาผูปวยรับประทานยา amlodipine ในขนาด ๑๐ mg มาเกือบปแลว โดยที่ไมมี

อาการผิดปกติใด ๆ ขณะที่ผูปวยเพิ่งไดรับยา celecoxibมาจากแพทยกระดูก เนื่องจากมีอาการปวดเขาเมื่อ ๒

วันกอน ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลวพบวาระยะเวลาที่เร่ิมไดยา celecoxib เขากันไดกับการเกิดอาการเปลือกตาบวม

ของผูปวย จึงแนะนําใหผูปวยหยุดยา celecoxibแลวจายยา meloxicam ใหแทน หลังจากนั้น ๓วันไดโทรไป

ติดตามผูปวยพบวาอาการเปลือกตาบวมหายไป จึงแนะนําใหผูปวยไปแจงแพทยเมื่อกลับไปพบแพทยอีก

คร้ัง 

  ๓.๒ คุณภาพยา 
ในขณะประกอบวิชาชีพในรานยา เภสัชกรชุมชนอาจจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับปญหาคุณภาพ  

ทั้งจากการรองเรียนของผูบริโภคที่ไดรับยาหรือสังเกตไดดวยตัวเองโดยปญหานั้นอาจจะสังเกตไดจากความ
ผิดปกติทางกายภาพของยา การขาดประสิทธิภาพในการรักษา(lack of efficacy)หรือ ผลวิเคราะหยา(เภสชักร
ชุมชนบางทานขอผลวิเคราะหยาประกอบการซื้อ)เมื่อสังเกตเห็นปญหาแลว ทานควรรวบรวมขอมูลที่จําเปน
เพิ่มเติม เชน  

(๑) สภาวะการเก็บรักษายา  
(๒) ภาชนะบรรจุเพิ่งเปดใช หรือ เปดใชมานานแลว  
(๓) สภาพของยารุนเดียวที่ยังไมไดเปดใช  
(๔) หากผลิตภัณฑตองมีการเจือจางหรือเติมน้ํายาละลาย ตองพิจารณาวากระบวนการนั้นทํา 

ถูกตองตามขั้นตอนหรือไม 
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แนวปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงเมื่อพบปญหาคุณภาพยาดังตารางขางลางนี้ 
ตาราง ๓.๒ กรณีคุณภาพยา(๓) 

กระบวนการจัดการความเสี่ยง แนวทางการดําเนินการ 

๑.การตรวจจับ/หาสัญญาณความเสี่ยง สังเกตยาในราน / ขอมูลการคืนยาของผูปวย 

๒. การประเมินความเสี่ยง : (ขนาดและความรุนแรง) ความถี่ (รายการยา / บริษัท / เดือน)  

๓. การจัดการความเสี่ยง โดยเภสัชกรชมุชน  คืนบริษัทผูผลิตเพื่อทําลาย / เรียกยาคนื 

๔. การสื่อสารความเสี่ยง แบบรายงานการเฝาระวังปญหาการใชผลิตภัณฑสุขภาพของรานยา 

(สงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 

(๓)ปญหาคุณภาพยาเปนความผิดปกติทีท่ําใหยามีคุณภาพไมสอดคลองกับขอกําหนด(Productspecification) เชน ยาที่มีการปนเปอนสิ่ง
แปลกปลอม สารเคมี เชื้อจุลินทรีย หรือ ยาอื่น ยาที่เขาขายยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ ยาที่ไมมีประสิทธิภาพ ยาในภาชนะบรรจุยา
ผิดปกติ และรวมถึงการแสดงฉลาก เอกสารกํากับยาไมถูกตอง อันจะสงผลตอคุณภาพ ประสิทธิผลการรักษาหรือตอสุขภาพของผูปวย"   

 

หลังจากพบปญหาชัดเจนแลว เภสัชกรชุมชนอาจจัดการความเสี่ยงโดย  

๑. ระงับการใช และ ควบคมุ กักกนั ยา lot no. นี้ไว ภายในราน 

๒. รายงานปญหาคุณภาพยา ตามแบบฟอรมที่กําหนด 

หลังจากไดรับรายงานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากกระบวนการ

ประเมินระดับความรุนแรงของปญหา การสืบสวนเพื่อหาขอมูลที่จําเปน เชน การทวนสอบเอกสารการผลิต 

กระบวนการบรรจุ การปลอยผาน ของยารุนที่มีปญหา ณ โรงงานผูผลิต หรือ การเก็บ retained samples สง

วิเคราะหเพื่อยืนยันผลฯลฯ หลังจากนั้นจึง ออกมาตรการเพื่อคุมครองความปลอดภัยและลดความเสี่ยง เชน 

การแจงเตือนภัย หรือ การเรียกเก็บยาคืน 
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บทที่ ๔ 
การเฝ้าระวังความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยง ด้านการใช้ยาไม่สมเหตุสมผล 

____________________________________________________________ 

 การใชยาไมสมเหตุสมสมผล เปนปญหาที่เภสัชกรชุมชน สามารถพบเห็นไดในระหวางการ

ประกอบวิชาชีพในรานยา พฤติกรรมการใชยาไมสมเหตุสมผลนั้น ทําใหเกิดปญหาความไมปลอดภัยดานยา 

เขน การใชยาโดยไมมีขอบงใชทางการแพทย ปริมาณยามากหรือนอยเกินไป เปนตน  

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชยาไมสมเหตุสมผลนั้น นอกจากจะแกไขปญหาในระดับบุคคลดวย
การใหความรูแลว ยังจําเปนตองมีการแกไขในเชิงระบบหรือชุมชนเพื่อแกปญหาในระดับประเทศ  
 การแกปญหาเพื่อลดความเสี่ยงระดับบุคคล 

ปญหาที่เกิดจากการซื้อยารับประทานเอง จากการใชยาซ้ํา การซื้อยาผิดวัตถุประสงค ทางรานยา
สามารถเฝาระวังความเสี่ยง โดยการโดยนําการจัดการดานยา (Medication Therapy Management: MTM) 
มาเปนแนวทางในการดูแลผูปวย หรือนํากระบวนการมาเพื่อสืบคนปญหา  
 ปญหาจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพผิดวัตถุประสงค สามารถเฝาระวังความเสี่ยงจากรานยาโดย ไม
จําหนายและใหขอมูลการใชยาอยางถูกตองกับประชาชน และสงขอมูลใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการแกปญหาตอไป 

การแกปญหาเพื่อลดความเสี่ยงระดับชุมชน 
 ความเสี่ยงระดับชุมชนหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตอง ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบสังคมและชุมชนในวงกวาง และจําเปนตองมีการแกไขในภาพรวม เชนการซื้อยาปริมาณมาก มี
ความถี่ในการซื้อยาผิดปกติ (เชน tramadol, dextromethorphan) drug abuse และการใชยาไมตรงขอบงใช
เปนตน 

การแกปญหาสารเสพติด การใชยาผิดวัตถุประสงคที่มีการแพรกระจายในชุมชนนั้น เภสัชกรรานยา
มีบทบาทที่สําคัญในการเฝาระวังความปลอดภัย  โดยทําหนาที่ เปนศูนยขอมูลในระดับชุมชนเพื่อ
ประสานงานการสงขอมูลเขาสูระบบการเฝาระวังและรับขอมูลจากสวนกลางเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับ
ชุมชนและผลกระทบตอสังคม 
 ในการทํางานแตละระดับนั้น เภสัชกรรานยาสามารถใชแนวทางดังตอไปนี้เพื่อดําเนินการได 
 ๔.๑ การเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงระดับบุคคล 

 ในกระบวนการแกปญหาระดับบุคคล ควรนําการจัดการความเสี่ยงมาใช ซ่ึงประกอบดวย 

การคนหาปญหา ช้ีบงอันตรายหรือความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตรวจควบคุมความเสี่ยง โดยมี

กระบวนการเฝาระวัง การตรวจประเมิน การทบทวน ดังในรูปที่ ๓ เพื่อทําใหความเสี่ยงนั้นๆ ลดความ

รุนแรงลง หรือกําจัดความเสี่ยงเพื่อปองกันการเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอสุขภาพ  
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              รูปท่ี ๓  กรอบการจัดการความเสี่ยง 

แนวทางการคนหา จดัการ และดูแลผูปวยที่เกิดปญหาจากการใชยา 

๑. เมื่อผูปวยมีปญหาเกิดขึน้ (Chief complain) 
๒. ตั้งสมมติฐานวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้น เปนปญหาที่เกิดขึน้จากการใชยาหรือไม (DRPs) 
๓. พิจารณาถึงความเปนไปไดอ่ืน ๆ ที่อาจจะเปนสาเหตุในการเกิดปญหาของผูปวย 
๔. ซักประวัติเพื่อคนหาขอมูล เพิ่มเติม (ในบางกรณีอาจจะตองทําการตรวจรางกายเบื้องตน หรือสง 

ผูปวยไปเจาะเลือด เพื่อดูผลแล็บ) 
๕. จากขอมูลที่ซักประวัตไิดจากขอ๔นํามาใชรวมในการพจิารณาตัดสินใจวาปญหาทีเ่กดิของผูปวย 

เปนปญหาจากการใชยาจริงหรือไม 
๖. วางแผนการแกไข และใหคาํแนะนําเกีย่วกับปญหาจากการใชยาที่เกิดขึ้นหากเปนปญหาที่เภสัชกร 

สามารถแกไขไดเอง แตหากเปนปญหาที่ควรสงตอแพทย ก็ใหสงตอผูปวยใหไปพบแพทย 
๗. ติดตามผลการการแกไขปญหา หากผูปวยยังคงมีปญหาอยู อาจพิจารณาเปลี่ยนแนวทางการแกไข  

แลวติดตามอกีครั้ง หรือสงตอผูปวยไปพบแพทย 
ซ่ึ งขั้นตอนทั้ ง  ๗  ขอข างตนนั้น  มาจากแนวคิดของ  MTM ดังแสดงในรูปที่  ๔ 

 

 
   รูปท่ี ๔  รูปแบบการคนหา จัดการ และดูแลผูปวยท่ีเกิดปญหาจากการใชยา 
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๔.๑.๑ กรณีศึกษาการไดรับยาโดยไมมีขอบงใช (Unnecessary drug therapy) 

          ผูปวยหญิงไทยคูอายุ ๓๕ปมาขอซื้อยาน้ําลดกรด จากการซักประวัติเพิ่มเติมพบวา ผูปวยมี

อาการจุกบริเวณล้ินป และแสบทองมาประมาณ ๓วัน ซ้ือยาลดกรดกินเปนครั้งคราว อาการดีขึ้นเล็กนอย 

ผูปวยเคยมีประวัติเปนโรคกระเพาะอาหารเมื่อ ๒ปที่แลว แตหลัง ๆ นาน ๆ จะมีอาการหากรับประทาน

อาหารเผ็ด ๆ หรือรับประทานอาหารไมตรงเวลา สอบถามผูปวยเพิ่มเติมพบวาผูปวยมีอาการปวดหลังเมื่อ

ประมาณอาทิตยที่แลว จึงไปซื้อยาชุดจากรานยาแถวบาน ไดยามาสิบชุด ชุดละส่ีเม็ด โดยรับประทานครั้งละ 

๑ชุด หลังอาหารเชา กลางวัน และเย็น จากการพิจารณาเม็ดยาพบวาในยาหนึ่งชุดประกอบไปดวย ibuprofen, 

diclofenac, piroxicamและ cimetidine  

  จะเห็นวาผูปวยไดรับ NSAIDs ๓ ตัว ซ่ึงการรับประทานยา NSAISDs หลาย ๆ ชนิด
รวมกันจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการไมพึงประสงคตอทางเดินอาหารมากขึ้นรวมทั้งผูปวยเคยมีประวัติ
เปนโรคกระเพาะอาหารมากอนแลว จึงไดแนะนําใหผูปวยหยุดรับประทานยาทั้งหมด เนื่องจากขณะนี้ผูปวย
ไมไดมีอาการปวดหลังแลว และจายยา omeprazole ๒๐ mg ๑x๑ ac รวมกับใหคําแนะนําและความรูในการ
ใชยาแกผูปวย 

จากกรณีศึกษาขางตน เภสัชกรชุมชนควรที่จะมีบทบาทในการใหคําแนะนํา แกผูปวยเก่ียวกบั 
ความรูในการใชยาบรรเทาอาการปวดอักเสบ รวมทั้งใหผูปวยหลีกเลีย่งการซื้อยาชุด ยาที่ไมมีการระบชุื่อยาหรือขอ
บงใชชัดเจนในกรณีนี้ นอกจากแนะนําผูปวยแลว ควรรายงานปญหาที่พบไปยังศูนยเฝาระวังความปลอดภัยฯ(ที่
กองแผนงานและวิชาการ)เพ่ือเปนขอมูลประกอบการแกไขในภาพรวมตอไป 

๔.๑.๒ กรณีศึกษาผูปวยมีความจําเปนตองไดรับยาเพิ่มเติม(need for additional drug therapy) 

           ผูปวยหญิงไทยเดี่ยวอายุ ๖๐ปมาขอซื้อวัดความดันโลหิตที่รานยา หลังจากวัดความดันโลหิต
ได ๑๒๐/๗๐ mmHg เภสัชกรไดทําการซักประวัติเพิ่มเติมพบวา ผูปวยมีประวัติเปนโรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวานมาประมาณ ๓ป รวมทั้งเคยมีประวัติเปนโรคเสนเลือดสมองตีบ เมื่อ ๖เดือนที่ผานมา ปจจุบัน
ไปทําการรักษาตอเนื่องที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งเปนประจํา แตวันนี้เมื่อเชาลืมรับประทานยาลดความดัน
โลหิต จึงมาขอวัดความดันโลหิตที่ราน ยาที่ผูปวยไดรับในขณะนี้ไดแก enalapril๒๐ mg ๑x๒ atenolol ๕๐ 
mg ๑x๑, amlodipine ๕ mg ๑x๑, metformin ๕๐๐ mg ๒x๒, glipizide๕ mg ๑x๒และ vitamin B๑-๖-๑๒ 
 ๑x๒ 

  เมื่อพิจารณาจากยาที่ผูปวยไดรับพบวาผูปวยรายนี้ยังไมไดรับยา aspirin เนื่องจากผูปวยที่

เคยมีประวัติเปนเสนเลือดในสมองตีบทุกรายควรไดรับยาตานเกล็ดเลือดหากไมมีขอหามใช เพื่อปองกันการ

เกิดภาวะเสนเลือดในสมองตีบซ้ํา จากการสอบถามผูปวยพบวา ผูปวยเคยมีประวัติไดรับ aspirin มากอน แต

ในครั้งลาสุดที่ไปพบแพทย แพทยไมไดส่ังจายมาใหและไมไดพูดอะไร จึงแนะนําใหผูปวยโทรศัพทกลับไป
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ติดตอกับทางโรงพยาบาลเนื่องจากแพทยนัดอีก ๒เดือน จากการติดตามผล ผูปวยแจงวาทางโรงพยาบาลลืม

จายยา aspirin มาให และตอนนี้กลับไปรับประทานยาแลว โดยรับประทานจากยาเกาที่มีเหลืออยู  

  จากกรณีศึกษาขางตน เภสัชกรชุมชนควรจะมีบทบาทในการใหคําแนะนําและใหความรูแกผูปวย 

ถึงความจําเปนในการตองไดรับยา aspirin รวมทั้งแนะนําใหผูปวยปรึกษาแพทยถึงความจําเปนในการไดรับยา 

นอกจากนี้ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับอาการขางเคียงของ aspirin ที่อาจเกิดขึ้นรวมดวย 

๔.๑.๓ กรณีศึกษาผูปวยไดรับยาที่ไมมีประสิทธิภาพ (Ineffective drug) 

             ผูปวยหญิงไทยเดี่ยวอายุ ๒๕ ป มาขอคําปรึกษาดวยเรื่องปสสาวะแสบขัด จากการซัก

ประวัติเพิ่มเติมพบวาผูปวยมีอาการปสสาวะแสบขัด ปสสาวะไมสุด เวลาปวดปสสาวะจะอั้นไมคอยได โดย

มีอาการมาประมาณ ๕วัน เมื่อ ๔วันกอนผูปวยไดไปซื้อยาที่รานยา โดยรานยาไดจายยา tetracycline ๕๐๐ 

mg ๑x๔ใหผูปวยรับประทาน หลังจากรับประทานยามา ๔วันผูปวยยังคงมีอาการเหมือนเดิมจึงมาปรึกษา 

เภสัชกรที่ราน 

       จากประวัติจะเห็นวาผูปวยไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาตานแบคทีเรีย ซ่ึงอาจเปนเพราะ

เชื้อเกิดการดื้อยา แตเภสัชกรควรทําการประเมินกอนวามีสาเหตุอ่ืน ๆ ที่เปนไปไดหรือไมที่ทําใหผูปวยไม

ตอบสนองตอการรักษา ซ่ึงจากการสอบถามเพิ่มเติมพบวาผูปวยรับประทานยาตรงตามที่เภสัชกรแนะนําคือ

วันละ ๔ครั้ง โดยไมเคยลืมรับประทานยา และรับประทานยาหางจากนมและยาลดกรดอยางนอย ๒ช่ัวโมง 

รวมทั้งผูปวยไมมีอาการใด ๆ ที่บงบอกวาอาการของผูปวยไมนาจะใชการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ ซ่ึงจาก

การที่ปจจุบันเชื้อที่เปนสาเหตุของการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะมีอัตราการดื้อยา tetracycline ที่สูง ดังนั้น

จึงเปนไปไดวาผูปวยอาจจะเกิดการดื้อยา จึงทําการเปลี่ยนยาเปน ofloxacin๒๐๐ mg ๑x๒รับประทาน ๓วัน 

ซ่ึงจากการติดตามผลพบวาหลังจากรับประทานยาไปประมาณ ๒วันผูปวยมีอาการดีขึ้น และแทบไมเหลือ

อาการผิดปกติใด ๆ  

       จากกรณีศึกษาขางตน เภสัชกรชุมชนควรมีบทบาทในการใหความรูและคําแนะนําแกผูปวยเกี่ยวกับ

แนวทางการดื้อยา และการรักษาในปจจุบัน รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการรับประทานยาและการดูแลตนเอง หาก

สงสัยวาปญหาเกิดจากยาเสื่อมคุณภาพ ควรแจงใหหนวยงานเฝาระวังฯทราบ 

๔.๑.๔ กรณีศึกษาผูปวยไดรับยาในขนาดที่ต่ําเกินไป (Dosage too low) 

         ผูปวยชายไทยเดี่ยวอายุ ๖๐ป มาขอซื้อยา HCTZ จากการสอบถามพบวาผูปวยมีประวัติเปน

โรคความดันโลหิตสูงมาประมาณ ๑ป โดยทําการรักษาตอเนื่องที่โรงพยาบาลหนึ่ง แตคร้ังนี้เพิ่งกลับจาก

ตางจังหวัดแลวลืมยาไวที่ตางจังหวัด ซ่ึงปกติผูปวยจะรับประทานยา HCTZ คร้ังละครึ่งเม็ดวันละ ๑คร้ัง 

เภสัชกรไดชวนใหผูปวยลองวัดความดันโลหิต จากการวัดความดันโลหิตพบวาผูปวยมีคา BP = ๑๘๐/๑๐๐
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โดยผูปวยไมมีอาการผิดปกติใด ๆ ผูปวยแจงวาปกติไปพบแพทยจะวัดความดันโลหิตไดสูงตลอดประมาณ 

๑๕๐-๑๖๐แตจําตัวลางไมได และรับประทานยา HCTZ เพียงตัวเดียวมาตลอด๑ป จากขอมูลแสดงใหเห็นวา

ยาที่ผูปวยไดรับอาจจะไมเพียงพอในการควบคุมระดับความดันโลหิตของผูปวย แตเภสัชกรควรมีการ

ประเมินถึงสาเหตุอ่ืน ๆ ไดแก 

(๑) ผูปวยไมไดรับประทานยาตอเนื่อง 

(๒) ผูปวยรับประทานยาอื่น ๆ ที่ทําใหความดนัโลหิตสูงขึ้น 

(๓) ผูปวยมีโรคอื่น ๆ ที่ทําใหควบคุมความดนัโลหิตไมได 

(๔) วิธีการวัดความดันโลหิตไมถูกตอง 

(๕) เครื่องวัดความดันโลหิตเสีย 

จากการสอบถามพบวาผูปวยรับประทานยาทุกวัน และไมไดรับประทานยาอื่น ๆ รวมทั้ง 
ไมนาจะมีสาเหตุอ่ืน ๆ ที่ทําใหผูปวยไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดดังนั้นยา HCTZ ที่ผูปวย

ไดรับอาจจะไมเพียงพอในการควบคุมความดันโลหิต จึงแนะนําใหผูปวยกลับไปพบแพทยกอนกําหนด

พรอมทั้งจดความดันโลหิตที่วัดที่รานยาใหผูปวยติดตัวไปดวย จากการโทรไปสอบถามอีก ๑อาทิตยพบวา

ผูปวยไปพบแพทยมาแลว และแพทยไดจายยา enalapril๕ mg ๑x๒เพิ่มมาอีกชนิดหนึ่งและนัดผูปวยอีกหนึ่ง

เดือน จึงไดแนะนําใหผูปวยมาทําการวัดความดันโลหิตที่รานเมื่อมีเวลา และบันทึกไว เพื่อเปนขอมูลในการ

นําไปพบแพทยในครั้งหนา 

จากกรณีศึกษาขางตน เภสัชกรชุมชนควรที่จะมีบทบาทในการใหความรู และคําแนะนําผูปวยถึง  

ความจําเปนในการรับประทานยา และไปพบแพทยอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งความรูในการปฏิบัติตัวแกผูปวย เชน การ

ควบคุมอาหาร และการออกกําลังกาย 

๔.๑.๕ กรณีศึกษาความไมรวมมือในการใชยาของผูปวย(Noncompliance) 

         ผูปวยชายไทยคูอายุ ๔๕ปมาขอคําปรึกษาเรื่องนอนไมหลับ จากการสอบถามพบวาผูปวย

ตองตื่นมาปสสาวะตอนกลางคืนบอย ๆ ๔-๕คร้ังตอคืน จึงทําใหนอนไมคอยหลับ สอบถามเพิ่มเติมพบวา

แพทยวินิจฉัยวาผูปวยเปนโรคเบาหวานเมื่อ ๒ปกอน แลวจัดยามาใหรับประทาน ๒ ชนิดจําชื่อไมไดเปน

เม็ดกลมขาวรับประทาน ๑เม็ดกอนอาหารเชาเย็น และเม็ดกลมขาวรับประทาน ๑เม็ดหลังอาหารเชาเย็น แต

ผูปวยหยุดรับประทานยาเองมาประมาณปคร่ึง เนื่องจากไปเวลาไปพบแพทย แพทยก็จะแจงวาปกติดี

ประกอบกับเห็นวาไมมีอาการใด ๆ จึงหยุดรับประทานยาเอง นอกจากการตื่นมาปสสาวะกลางคืนบอยแลว 

ผูปวยมีอาการชาตามมือและเทา น้ําหนักลดประมาณ ๕กิโลกรัมในเวลา ๓เดือน เภสัชกรจึงขอผูปวยทําการ

เจาะวัดระดับน้ําตาล เมื่อผูปวยอนุญาตจึงทําการเจาะวัดระดับน้ําตาลปลายนิ้ว พบวามีคา ๕๓๐ mg % เภสัช
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กรจึงแนะนําใหผูปวยรีบไปพบแพทย และอธิบายใหเห็นถึงความสําคัญของการไปพบแพทยอยางตอเนื่อง 

รวมทั้งการรับประทานยาลดน้ําตาลอยางตอเนื่อง เมื่อโทรศัพทติดตามผูปวยใน ๕วันตอมาพบวาผูปวยไป

พบแพทยมาแลว และไดรับยากลับมารับประทาน ๒ชนิดคือ glipizide ๕ mg ๑x๒และ metformin ๕๐๐ mg  

๑x๓ จึงทําการเนนย้ําเรื่องการรับประทานยา และการไปพบแพทยตอเนื่องอีกครั้ง 

  จากกรณีศึกษาขางตน เภสัชกรชุมชนควรที่จะมีบทบาทในการใหความรู และคําแนะนํา

ผูปวยถึงความจําเปนในการรับประทานยา และไปพบแพทยอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งความรูในการปฏิบัติตัว

แกผูปวย เชน การควบคุมอาหาร และการออกกําลังกาย 

๔.๒  การเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงระดับชุมชน 
  ตัวอยาง  เชน  การซื้อยาปริมาณมาก  มีความถี่ในการซื้อยาผิดปกติ  ( เชน  tramadol, 
dextromethorphan) การใชยาในทางที่ไมถูกตอง(drug abuse) และการใชยาไมตรงขอบงใชฯ เภสัชกรที่อยู
ในรานยา สามารถแจงขอมูลไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน สํานักยา และ/หรือ กองแผนงานและ
วิชาการ(ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ)หรือ รานยาอาจรวมกลุมเปนเครือขายที่มคีวาม
สนใจในปญหาเฉพาะเรื่องเพื่อรวมกันแกปญหาชุมชนเดียวกัน หรือ สรางกลุมในการรณรงคการใชยา
อยางถูกตอง เผยแพรความรูแกสังคมเภสัชกรรานยาดวยกัน เปนตน 

การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพในระดับบุคคลและชุมชนจึงมี 
ความสําคัญ การสรางระบบเฝาระวังซึ่งเปนองคประกอบสําคัญตอการดูแลผูบริโภค จะมีประสิทธิภาพเมื่อ
ไดมีการนําไปใชหรือดําเนินงานโดยเภสัชกรชุมชนผูซ่ึงปฏิบัติงานในรานยานั้นเอง การสรางระบบการสง
ขอมูลที่เกิดขึ้นในชุมชนตอหนวยงานที่รับผิดขอบควรเปนความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 
สถาบันการศึกษาฯลฯ เพื่อสรางความเข็มแข็งอยางตอเนื่อง รวดเร็วในการแกปญหา หรือลดความเสี่ยงที่อาจ
สงผลกระทบกับสังคม 
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 บทที่ ๕ 
เครื่องมอืและวิธีการส่ง 

______________________________________________________ 
 

ในการรายงานปญหาจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพไปยังศนูยเฝาระวังความปลอดภัยฯที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยานั้น มีเครื่องมอืที่ใช และชองทางในการรายงาน ดังนี ้ 

๕.๑ เคร่ืองมือ ใชแบบรายงานการเฝาระวังปญหาจากการใชผลิตภัณฑของรานยา ดังนี ้ 
 

 
รูปที่ ๕ แบบรายงานการเฝาระวังปญหาการใชผลิตภัณฑสุขภาพของรานยา 

เพื่อใหรายงานดังกลาวมีคุณภาพและสามารถนําไปใชตอไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีคําแนะนํา
สําหรับการเขียนรายงานดังนี้  
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 ขอมูลที่ตองลงรายละเอียด แบงเปน ๕ หัวขอใหญ ไดแก 
  ๑. ขอมูลเกี่ยวกับผูปวย 
  ๒. ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่สงสัย 
  ๓. ขอมูลเกี่ยวกับปญหาผลิตภัณฑสุขภาพ 
  ๔. ขอเสนอแนะ/การดําเนินการของรานยา 
  ๕. ขอมูลเกี่ยวกับผูรายงาน 
 ๑. ขอมูลเก่ียวกับผูปวย 
  ไดแก ช่ือ-นามสกุล (ถามี) อายุ เพศ โรคประจําตัวถามี) ประวัติการแพผลิตภัณฑ โรคหรือ
สาเหตุที่ใชผลิตภัณฑ 

๒. ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีสงสัย 
  ใหเลือกวา เปน ยา อาหาร เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตราย หรืออ่ืนๆ และระบ ุ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ เชน  ช่ือสามัญ/ช่ือการคา ช่ือผูผลิต/จําหนาย lot no. รูปแบบของผลิตภัณฑ (เชน 
เม็ด แคปซูล ครีม เจล เปนตน) ขนาด และวิธีการใช (ความแรง ปริมาณ ความถี่ วิธีใช)  

๓. ขอมูลปญหาผลิตภัณฑสุขภาพ 

แบงเปน ๔ ขอใหเลือก คือ  
(A) ขอมูลดานความปลอดภัย หรือ 
(B) ขอมูลความบกพรองของผลิตภัณฑ หรือ 
(C) การใชตามโฆษณาชวนเชือ่ หรือ 
(D) การใชไมเปนไปตามขอบงใช (off label) 

เมื่อทานไดเลือกแลววาลักษณะปญหาเปนประเภทใด (A,B,C,D)ใหทําตามลําดับจนครบ  
เชน (A)๓.๑, (A) ๓.๒, (A) ๓.๓และทําขอ ๔ และ ๕ จนจบ ดังคําอธบิายตอไปนี ้

(A) ๓.๑ ขอมูลดานความปลอดภัย (โปรดเลือก ๑ ขอพรอมอธิบาย) แบงเปน 
  ใชไมสมเหตุผล เชน การรับประทานยาซ้ําซอน  การใชยาเกินจําเปน  

  เหตุการณไมพงึประสงคเชน อาการไมพึงประสงคจากการใชยา(ADR) หรืออ่ืนๆ  
ดังคําจํากัดความตอไปนี ้
 เหตุการณไมพึงประสงค(adverse event หรือ AE) หมายถึง อาการหรือผลท่ีเกิดข้ึนซึ่งเปนอันตรายตอ
รางกายมนุษยเมื่อใชผลิตภัณฑสุขภาพนั้น 

   อาการไมพึงประสงคจากการใชยา(adverse drug reaction หรือ ADR) หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนโดย
มิไดตั้งใจและเปนอันตรายตอรางกายมนุษย เกิดข้ึนเมื่อใชยาในขนาดปกติเพื่อการปองกัน วินิจฉัย บําบัดรักษาโรค 
หรือเปลี่ยนแปลงแกไขการทํางานของรางกาย โดยไมรวมปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการใชยาเกินขนาด โดยอุบัติเหตุหรือ
ตั้งใจตลอดจนการใชยาในทางที่ผิด อุบัติเหตุ หรือการจงใจใชยาเกินขนาดและผิดวิธี 
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 (A) ๓.๒ ระบุความรายแรงของอาการ(โปรดเลือก ๑ ขอ ตามตัวเลือกที่ใหไว) ดังตอไปนี้ 

  ไมรายแรง กรณีเหตกุารณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นไมเขาขายกรณีที่ระบุในหวัขอรายแรง 
  รายแรง กรณเีหตุการณไมพงึประสงคที่เกดิขึ้นเปนดังนี ้

o เสียชีวิต(death) เมื่อการเสียชีวิตนั้นอาจเปนผลมาจากเหตกุารณไมพึงประสงคที่ 
เกิดขึ้นจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพนั้น โดยใหระบุ วนั เดือน ป ที่ผูปวยเสียชีวิต(ถาทราบ)ทั้งนี้ การเสียชีวิต
ในกรณีนี้ไมรวมถึงการที่ทารกเสียชีวิตขณะตั้งครรภ(การแทงบุตร)อันเนื่องมาจากความผิดปกติมาแตกําเนิด
หรือการตั้งครรภลมเหลว 

o อันตรายถึงชีวติ เมื่อผูปวยมคีวามเสี่ยงสูงตอการเสียชีวติจากเหตุการณไมพึง 
ประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพหรืออาจมีผลใหผูปวยเสยีชีวิตถาใชผลิตภัณฑสุขภาพนั้นอยางตอเนื่อง 

o ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเพิม่ระยะเวลาในการรักษานานขึ้น (ให 
เลือก ๑ ขอ ที่เปนผลจากการเกิดเหตุการณไมพึงประสงค ) 

◊ ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล เมื่อเหตุการณไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนนั้น 
เปนเหตุใหตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

◊ ทําใหเพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น เมื่อเหตุการณไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึน 

นั้น เปนเหตุใหใชเวลาการรักษาในโรงพยาบาลยาวนานขึ้น (กรณีผูปวยตองสังเกตการณท่ีหองฉุกเฉิน สามารถระบุ

ดวยตัวเลอืกอื่น เชน life threatening) 

o ความพิการ เมือ่เหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นเปนผลใหบุคคลดังกลาวไม 
สามารถดํารงชีวิตตามปกติสงผลตอการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวหรือถาวร หรือทําใหเกิดความเสียหาย 
หรือการทําลายตอโครงสราง หนาที่ของรางกายผูปวย หรือความสามารถและ/หรือ คุณภาพชีวิตของผูปวย 
เชน ตาบอด ไตวาย เปนตน 

o เปนเหตุใหเกิดความผิดปกติแตกําเนิด เมื่อสงสัยวาผูปวยไดรับผลิตภัณฑสุขภาพ 
กอนการตั้งครรภ หรือในระหวางการตั้งครรภแลวสงผลใหเกิดความผิดปกติแตกําเนิดของทารกซึ่งเปนผล
ของเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 

o อ่ืนๆ(ระบุ) เปนเหตุการณรายแรงอื่นๆที่สําคัญทางการแพทย ซ่ึงสงผลใหผูปวย 
ตองรับการรักษาดวยวิธีอ่ืน เชน การผาตัด กรณีนี้รวมถึงผูปวยซ่ึงเกิดปญหาการหายใจติดขัดอยางรุนแรง
และตองรักษาในหองฉุกเฉิน ผูปวยเกิดอาการชัก หมดสติ ระบบเลือดผิดปกติ เปนตน(ใหระบุสภาวะที่
เกิดขึ้นดวย) 

(A) ๓.๓ ผลการประเมินความสัมพันธ(เฉพาะกรณีที่ทานเลือกเปนการเกิด ADR เทานั้น) เปนการ 
ระบุระดับความนาจะเปน ซ่ึงหมายถึง ผลการประเมินระดับความสัมพันธของยาที่สงสัยกับเหตุการณไมพึง
ประสงคที่เกิดขึ้น แบงเปน ๕ ระดับ ไดแก 
 
 



  25

o ใชแนนอน (Certain) หมายถึง กรณีที่อาการทางคลินิก รวมทั้งผลที่ผิดปกติทาง 
หองปฏิบัติการ มีลักษณะดังนี้ 
  (๑) เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่สอดคลองกับการใชยา และ 
  (๒) ไมสามารถอธิบายดวยโรคทีเ่ปนอยู หรือยาหรือสารเคมีอ่ืนและ 
  (๓) เมื่อหยดุใชยาที่สงสัยแลวเกดิอาการดีขึ้นหรือหายจากอาการนั้นอยางเห็นไดชัด และ 
 (๔) หากมีความจําเปนตองใชยาซ้าํใหม จะตองเกิดเหตุการณไมพึงประสงคที่ 
สามารถอธิบายดวยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรอืเปนเหตกุารณไมพึงประสงคที่ปรากฏชัด 

o นาจะใช (Probable)หมายถึง กรณีที่อาการทางคลินิก รวมทั้งผลที่ผิดปกติทาง 

หองปฏิบัติการ มีลักษณะดังนี้ 

  (๑) เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่สอดคลองกับการใชยา และ 
  (๒) ไมนาจะเกีย่วของกับโรคที่เปนอยู หรือยาหรือสารเคมีอ่ืนๆ ที่ใชรวม และ 
  (๓) เมื่อหยดุใชอาการดีขึ้น หรือหายจากอาการนั้น แต 
  (๔) ไมมีขอมูลของการใหซํ้า 

o อาจจะใช (Possible) หมายถงึกรณีที่อาการทางคลินิก รวมทั้งผลที่ผิดปกติทาง 

หองปฏิบัติการ มีลักษณะดังนี้ 

  (๑) เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่สอดคลองกับการใชยา แต 
  (๒) สามารถอธิบายดวยโรคที่เปนอยู หรือยาหรือสารเคมีอ่ืนๆ ที่ใชรวม และ  
  (๓) ไมมีขอมูลเกี่ยวกับการหยดุใช หรือมีแตขอมูลไมสมบูรณ 

o ไมนาใช (Unlikely)หมายถึงกรณีที่อาการทางคลินิก รวมทั้งผลที่ผิดปกติทาง 
หองปฏิบัติการ มีลักษณะดังนี้ 
  (๑) ระยะเวลาที่เกดิอาการไมสอดคลองกับระยะเวลาการใชยา และ 
  (๒) สามารถอธิบายดวยโรคที่เปนอยู หรือยาหรือสารเคมีอ่ืนๆ ที่ใชรวมไดอยาง 
ชัดเจน 

o ไมสามารถแบงระดับได (Unclassified) หมายถึง ไมมีขอมูลที่จะแสดงถึงความเกี่ยว 
โยงของผลิตภัณฑสุขภาพทีใ่ชกับการเกดิเหตุการณไมพงึประสงค (ใหระบุเหตุผล)  

 

(B) ขอมูลความบกพรองของผลิตภัณฑ เชน ความผิดปกติทางกายภาพของยา หรือ ผลิตภัณฑ  
ขาดประสิทธิภาพในการรักษา (lack of efficacy)เปนตน (เมื่อเสร็จแลวใหทําขอ ๔ และ ๕ จนจบ) 

(C) การใชตามโฆษณาชวนเชื่อ เชน ถามหาหรือขอซื้อมากผิดปกติ โปรดบรรยาย (เมื่อเสร็จ 
แลวใหทําขอ ๔ และ ๕ จนจบ) 

(D) มีการใชไมตรงตามขอบงใช(off label)โปรดบรรยาย (เมื่อเสร็จแลวใหทําขอ ๔และ๕ จนจบ) 
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 ๔. ขอเสนอแนะ/การดําเนินการของรานยา 

       หมายถึง ส่ิงที่ทานดําเนินการหรือปฏิบัติตอผูปวยหรืออ่ืนๆ(สามารถเลือกไดมากกวา ๑ ขอ)ดังนี้ 

                             สงตอแพทย    
       ใหหยุดผลิตภัณฑ 
       จายยารักษาอาการ 
       แจงผูผลิตยา/นําเขา/ตัวแทนจําหนาย 
       อ่ืน(ระบุ)……………………………………………………………………………  

 ๕. ขอมูลเก่ียวกับผูรายงาน 

  ระบุช่ือ-สกุล (ของผูรายงาน)  
ช่ือที่อยูรานยา และ เบอรโทรศัพทติดตอได 

๕.๒ วิธีการสงรายงาน 

แบบรายงานการเฝาระวังปญหาการใชผลิตภัณฑสุขภาพของรานยาเมื่อจัดทํารายงานแลว 
ตองการสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถทําไดโดยพับกระดาษซึ่งดานหลังจะ
เปนแบบไปรษณียตอบรับ โดยที่ทานไมตองจายอากรแสตมป และเมื่อสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาไดรับรายงานจากทานจะมีไปรษณียบัตรแจงกลับพรอมขอบคุณทุกครั้งนอกจากนี้ในดานหลัง
ของแบบรายงาน ยังมีรายละเอียดแนวทางการรายงานไวดวย 

   (๑)ไปรษณีย (ตามที่อยูดานหลังแบบรายงาน) 
   (๒) โทรสาร ๐๒-๕๙๑๘๔๕๗, ๐๒-๕๙๐๗๒๕๓ 
   (๓) จดหมายอิเล็กทรอนิกส(e-mail)ที่ adr@fda.moph.go.th 
       ๕.๓ ผูท่ีตองรายงาน 

เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในรานยาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
      ๕.๔ ระยะเวลาที่ตองรายงาน 

ควรสงรายงานเปนประจําทุก ๑๕ วัน (เมื่อพบปญหาการใชผลิตภัณฑสุขภาพ) 
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ภาคผนวก 
 

๑. แบบรายงานการเฝ้าระวังปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของร้านยา 
๒. รายชื่อคณะผู้จัดทํา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  28

 



  29

 



  30

รายชื่อคณะผูจัดทํา 
 

๑. นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒. นายชาญชัย เอื้อชัยกุล  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๓. นางวิมล  สุวรรณเกษาวงษ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๔. น.ส.เยาวเรศ อุปมายันต  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๕. น.ส.วัชรี รุงอภิรมยนันท  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๖. น.ส.สาวิตรี มงคลศิลป  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๗. นายวราวุธ เสริมสินสิริ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๘. นายทรงศักดิ ์ วิมลกิตติพงศ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๙. นางชองมาศ นิติศฤงคาริน  สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 
๑๐. นางศิริรัตน ตันปชาต ิ  สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 
๑๑. นางสุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิโชค  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
๑๒.นายกฤตนิ บัณฑิตานกุูล 
๑๓. น.ส.ภานชิา กิตติรังสี  


